
   

  
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 12/05/2019 

 

A TERCEIRA VIAGEM MISSIONÁRIA 
 

Versículos para decorar: 

1- Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. 
(Romanos 8:37)  

2- Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o 
futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será 
capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. (Romanos 8:38-39) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDA-FEIRA – Partindo da Antioquia 
 

1. Siga as coordenadas abaixo para descobrir como foi a terceira viagem. 
 

a. Para onde Paulo seguiu? 
___ ___ ___ ___ ___   
C1   B2   C1  C3  D2 
 
b. De que região essa cidade fazia parte? 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ 
D1    A3  B3   B1  A3  G2   A1 
 
c. Qual era o templo que tinha nessa cidade? 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
A1   B3   D1  C1   F2   G2  C3 
 

2. Leia os versículos de Atos 19, responda as perguntas 
abaixo. Preencha os espaços com as palavras certas e 
descubra o nome da igreja filha da igreja de Éfeso. 

 

 

a. Quantos eram os discípulos que não sabiam sobre o 
Espírito Santo?v.7 ___________________ 
b. Durante quanto tempo Paulo falou com esses 
discípulos? v.8 ____________________________ 
c. Em qual escola Paulo começou a ensinar? v.9 
______________________________________ 
d. Quanto tempo Paulo ficou ensinando nessa escola? 
v.10 _______________________________ 

 

 
3. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. 
Pinte o que Paulo usava e que era colocado sobre os doentes para que ficassem curados e maus espíritos saíam 
deles. Dica: Leia Atos 19:11-12 

 
LENÇOL 

 
ESCOVA DE DENTE 

 
AVENTAL 

 
Refletindo: 
Paulo se esforçava para aprender a Palavra de Deus, ele estudava e procurava saber o que Deus queria ensinar 
pra ele.  
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Lição: 
Independente da sua idade, você pode aprender mais sobre Jesus e sobre a Sua Palavra. Esforce-se no seu 

Momento com Deus e aprenda as lições preciosas que Deus quer te ensinar. 

Decidindo: Marque um X na decisão abaixo 
(    ) Decido dar o meu melhor essa semana no meu Momento com Deus. Como decisão prática, vou: fazer meu 
Momento com Deus antes das minhas tarefas da escola. 

Compartilhando com Deus 
Agora escreva a oração de hoje agradecendo a Deus pelo Nova Kids e pela igreja, onde você aprende sobre a 
Palavra de Deus. 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 

 
TERÇA-FEIRA – Sinais e milagres acontecem conforme a vontade de Deus 
 

1. Marque a alternativa correta das afirmações abaixo relacionada ao propósito de Deus para sinais e milagres: 
a. (    ) Alcançar um objetivo traçado por Deus, como foi com os gentios. (Rm 15.17-19) 
b. (    ) Deus permite pra mostrar apenas o seu poder e que Ele manda. 
c. (    ) Fazer para as pessoas reconhecerem que precisam ir a igreja. 

 

2. Sempre o propósito de sinais é que pessoas conheçam a Cristo. Éfeso era uma cidade com vários tipos de 
idolatrias erradas. Preencha as frases com as palavras abaixo: 

 

FALSOS PROFETAS ESPÍRITOS JUDEUS MÁGICOS 
 

a. Deus usou Paulo de maneira extraordinária para curar em Éfeso porque as pessoas eram ligadas ao mundo 
espiritual. Deus se mostrou maior e mais poderoso do que os E_______________  que o povo tinha muita 
familiaridade. 
 

b. Havia também em Éfeso J____________  M______________ que andavam de cidade em cidade 
expulsando demônios (espíritos malignos). Esses mágicos eram os sete filhos de Ceva, um dos chefes dos 
sacerdotes dos judeus. 
 

c. Esses eram F____________ P______________. (1 João 4.1) - Amados, não creiam em qualquer espírito, 
mas examinem os E_____________ para ver se eles procedem de Deus, porque muitos F_____________ 
P______________ têm saído pelo mundo.  

 
3. Um dia, esses sete mágicos estavam dentro de uma casa tentando expulsar um demônio. Ele falou: “Jesus, 
eu conheço, Paulo eu sei quem é. Mas vocês, quem são?” O endemoninhado saltou e bateu nos homens. 
Coloque as cenas na ordem certa. 

 
 
4. Deus quer que você saiba reconhecer um falso profeta. Você sabe como fazer isso? Troque os símbolos 
pelas palavras para completar as frases. 

 

a) O falso profeta diz que é _________________ de Deus. 

b) O falso profeta usa o _____________ do Senhor. 

c) O falso profeta faz seus serviços por $ ______________. 

d) O falso profeta recebe  _____________ pelo que faz e não dá  __________ a Deus 

 
 



Refletindo: 
- Hoje existem falsos profetas? (  )SIM    (  )NÃO 

Decidindo: Marque um X na decisão que você quer tomar hoje! 
(  ) Decido crer apenas em Jesus como meu Senhor e Salvador. 

Compartilhando com Deus 
Na oração de hoje, peça sabedoria a Deus para não se deixar enganar por falsos profetas e para acreditar 
sempre em Jesus e na Bíblia. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 

 
QUARTA-FEIRA – Demônios são inimigos do Senhor 
 

1. Deus mostra coisas que preciso saber sobre Diabo e demônios. Coloque C para CERTO e E para ERRADO. 

a. São anjos que adoraram a Deus. 

b. Eles são feios e se disfarçam de bonitos e interessantes porque são mentirosos. 

c. São obedientes a Deus.  

d. Jesus é maior que qualquer demônio. 
 

 
2. Deus proíbe expressamente que seus filhos pratiquem magia de forma ativa (brincadeiras de espíritos, chamar 
espíritos) ou passiva (isso inclui participar de magia assistindo filmes e programas com esse tema. Risque o que 
Deus proíbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Deus não quer que você se envolva com essas coisas. 
Elas parecem legais, mas não vêm de Deus. Vêm do Diabo para atrapalhar a gente. 

 
3. Nosso trabalho não é procurar demônios! Nós temos uma missão para cumprir. Organize as sílabas das 
palavras e complete o que Deus quer que façamos. 

 
 

Nosso trabalho é______________________, relatar as coisas ________________________que 
Jesus fez. 

 

4. Os judeus e gregos em Éfeso souberam o que o homem endemoninhado fez com os 
filhos de Ceva. Eles ficaram com muito temor. Muitos confessaram e se arrependeram 
das coisas erradas que praticavam. O que eles fizeram depois? Veja a imagem ao lado 
e marque a resposta errada: 
 

(   ) Eles trouxeram seus livros de magia para serem queimados. 
(   ) Eles trouxeram seus livros de magia para serem vendidos. 
 
 

Nos filmes: 

 

Nos desenhos: 
 

 

Nos jogos: 

 
 
 
 



Refletindo: 
Deus não quer que você assista a filmes, desenhos ou qualquer outra coisa envolvendo magia, feitiçaria, 
demônios, espíritos etc. Gaste seu tempo vendo coisas que vão te aproximar de Deus. 

Decidindo: Marque um X na decisão que você quer tomar hoje! 
(  ) Decido não assistir mais a filmes de bruxaria, feitiçaria, espíritos ou qualquer outra coisa que envolva 
demônios. 
(  ) Decido usar meu tempo para fazer coisas úteis como ajudar os outros, meus pais, fazer minhas tarefas da 
escola e meu Momento com Deus. 

Compartilhando com Deus 
Escreva a oração de hoje entregando a Deus suas decisões e pedindo forças para cumpri-las:  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 

 
QUINTA-FEIRA – Paulo em Éfeso 
 

1. Na cidade haviam pessoas que trabalhavam fazendo estátuas da deusa Ártemis. Como as pessoas aceitavam 
Jesus, deixavam de comprar as estátuas. Assim, eles estavam perdendo dinheiro. Leia os versículos e complete 
as lacunas, depois se preferir, pinte bem bonito. 

 
 
 
  
 
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Um ourives chamado 
___________________ 
tinha muito lucro fazendo as 
miniaturas em prata. (At. 19.24) 

Ele se reuniu com os outros 
trabalhadores dessa profissão e 
começou a dizer que  _________ 
estava convencendo e desviando 
pessoas. (At 19.26) 

Ele disse que a profissão corria risco 
de perder a _____________________ 
e a própria deusa poderia ser 
destituída de sua majestade divina. 

Estão 
acabando 

com o 
nosso lucro! 

Quando ouviram aquelas 
palavras, eles ficaram 
furiosos e começaram a 
gritar: (Atos 19.28) 

Grande é a 
_________  
dos Efésios! 

Rapidamente a cidade ficou uma 
confusão! O povo correu para o 
teatro arrastando os companheiros 
de Paulo. Seus nomes eram: 

A assembleia estava dividida: 
uns gritavam uma coisa, outros 
gritavam outra. A maior parte do 
povo ________ ___________ 
porque estava ali. (Atos 19.32) 

A _____________________ 

G ________ 

 

(Atos 19.29) 

 

(Atos 19.27) 

 



2. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos e alguns amigos de Paulo não o deixaram ir ao 
teatro. Aquela multidão se reuniu e discutiu sem objetivo, era apenas barulho. Com essa situação aprendemos 

algo muito importante. Substitua os símbolos pelas palavras e descubra. 
 

 
 

________ devemos ____________ a maioria das ______________nem participar de  

                                                                                                  
______________. 

                                                          
  

Refletindo: 
Deus não quer que você se envolva em confusões. Procure sempre a paz. Seja uma criança pacificadora. 
 
Decidindo: Marque um X na(s) decisão(ões) que você quer tomar hoje! 
(  ) Decido estudar a Bíblia para não ser levado pela maioria. 
(  ) Decido ser uma criança pacificadora e não me envolver em confusões, brigas e discussões. 
 
Compartilhando com Deus 
Escreva a oração de hoje entregando a Deus suas decisões. Peça ajuda para Ele para não se envolver em 
situações em que você pode dar um mau testemunho: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 

 
SEXTA-FEIRA – Tumulto em Éfeso e a ressurreição de Êutico em Trôade 
 
1. Um homem chamado Alexandre foi empurrado para tentar falar com o povo. Mas, ao descobrirem que ele era 
judeu, todos gritaram algo. Desvende o enigma abaixo e descubra o que eles gritavam: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESAFIO KIDS! Por quantas horas eles gritaram isso? (Atos 19.34) ________________________ 
 

2. As autoridades da cidade de Éfeso estavam preocupadas porque a confusão só aumentava. Então o 
escrivão acalmou a multidão e falou algumas coisas. Depois disso, a assembleia terminou. Escreva SIM ou 
NÃO para as perguntas abaixo. 

a) Demétrio conseguiu o que queria? _______ 

b) Gaio e Aristarco foram presos? ________ 

c) A Palavra de Deus continuou a ser pregada? ________ 

 
3. Paulo saiu de Éfeso e foi para Trôade. Os cristãos se reuniram em uma casa e ele começou a pregar até 
meia-noite. Um jovem chamado Êutico estava sentando em uma janela, pegou no sono, caiu da janela e 
morreu. Nas imagens da próxima página, faça X na parte que completam as cenas. 
 

__ 
13 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. O que aconteceu em seguida com Êutico? Um enterro? Não! Paulo desceu e deitou-se sobre ele e disse 
algo. Leia Atos 20:10 e pinte as palavras de Paulo e depois coloque em ordem de 1 a 3 os acontecimentos 
seguintes: 

 
 
 
 
 

 
( 1 ) Êutico voltou a viver!  

(    ) Eles fizeram a ceia do Senhor, Paulo continuou falando até o amanhecer. 

(    ) Paulo foi para Cesareia, ficou vários dias na casa de Filipe, o mesmo que tinha falado com o etíope na 
estrada deserta. Assim a terceira viagem de Paulo foi concluída. 
 

Refletindo: 
- Você deixa pra fazer seu Momento com Deus por primeiro ou por último? ___________________ 
- Às vezes queremos dar nosso melhor pra Deus, mas acabamos deixando o pior do nosso tempo pra Ele.  

Lição: 
Deus quer o seu melhor.  

Decidindo: 
(    ) Decido fazer meu Momento com Deus antes de fazer meu dever da escola. Assim faço meu Momento 
com Deus com excelência! 
(    ) A partir de semana que vem, decido começar a decorar meus versículos da semana logo na segunda-
feira, e revisar durante a semana. 
(    ) Decido fazer minha oração com qualidade, tirando um tempo e falando com Deus. 

Compartilhando com Deus 
Escreva a oração de hoje falando para Deus que vai sempre obedecê-Lo. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 

Não fiquem alarmados! Ele está vivo. 

Não posso fazer nada! Ele está morto. 


